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TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO.

ASCAPES PARTICIPA DAS ATIVIDADES
DO DIA DO MEIO AMBIENTE
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) lançou, no dia 5.6,
sua Política de Sustentabilidade e Governança Ambiental (PSGA), juntamente com a
comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, em um evento que reuniu o presidente,
Abílio Baeta Neves, servidores, colaboradores e convidados, que dissertaram sobre a
importância da consciência e a responsabilidade de todos para com o meio ambiente.
Para Abílio Baeta Neves, esse é um tema tão comentado, quanto
negligenciado. Ele afirma que “não existe a possibilidade de
pensarmos em sustentabilidade, se não nos engajarmos
pessoalmente nesse trabalho. A responsabilidade é igualmente de
todos, servidores, funcionários e colaboradores de todas as
funções”. O presidente concluiu dizendo que o primeiro desafio a
ser superado é criar uma convivência sustentável na CAPES.
O evento foi organizado pela comissão responsável pela
implantação da Política de Sustentabilidade e de Governança
Ambiental (PSGA) que vem realizando um trabalho de
conscientização com os servidores e colaboradores da CAPES.
O presidente da ASCAPES, Pedro Arcanjo Matos, parabenizou a toda a equipe responsável
pelo tema CAPES Sustentável, por mobilizar e abrir um espaço de diálogo entre todos os
funcionários. “É preciso compreender que, ao tratar sobre o tema Meio Ambiente, estamos
falando sobre coisas do dia a dia, essa temática está intimamente ligada ao nosso cotidiano. A
partir daí a gente pode avançar muito”, ressaltou o servidor
O evento
Durante o evento, foi criado um espaço para a doação e arrecadação de garrafinhas de água e
canecas, como parte da política interna que visa diminuir o uso de copos descartáveis. Houve
também a arrecadação de agasalhos para doação (os interessados poderão doar até o dia
18.6 na sala da ASCAPES). E, aos presentes, foram disponibilizadas mudas da planta
ornamental Phlox, doadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Ao final,
os participantes tiveram uma aula laboral.
Convidados
Durante o evento, foram apresentadas maneiras de utilização inteligente dos insumos e
reaproveitamento do material, de forma sustentável. O Coordenador do núcleo Socioambiental
do Tribunal Superior do Trabalho, Jomar Pereira da Silva, explicou sobre a forma como o TST
incentiva a sustentabilidade e economiza com a compostagem da borra de café produzida pelo
órgão e a que recebe de doação de outras instituições, como tribunais regionais e dos
Superiores Tribunais de Justiça e Militar. Jomar explicou a rapidez e a eficácia com as quais as
mudas de plantas crescem, quando utiliza o adubo gerado com a borra de café.
Representando a última área de cerrado nativo do Distrito Federal, na qual foi criada a Área de
Preservação Ambiental da Cafuringa (APA da Cafuringa), o Empreendedor Socioambiental
Jefferson Sooma, mostrou a sua vivência em uma comunidade formada por ecovilas e vilarejos
ecológicos, montados por pessoas oriundas da agricultura, que buscam por qualidade de vida.
Uma comunidade que transforma todos os insumos produzidos em energia e recursos para a
sobrevivência. “A abundância e a prosperidade são possíveis, desde que se organize para tal”,
afirma o Empreendedor Social e Socioambiental. A Cafuringa possui um Clube de Compra
Sustentável que gera produtos de forma orgânica e natural, como o açaí puro do Cerrado,
dentre outros. Para conhecer mais sobre a Cafuringa, acesse http://cafuringa.com.br/home ou
entre em contato pelo endereço jefferson@amainar.com.br.
(Com informações da Intranet da CAPES)

1ª AULA PÚBLICA CONTAS ASCAPES
Na quarta-feira, dia 6.6, foi realizada a 1ª Aula Pública sobre as
contas da ASCAPES. A 1ª Tesoureira, Sandra Regina Silva Ferreira,
apresentou os recursos, gastos do último ano e o patrimônio da
Associação. A Diretoria Executiva se surpreendeu com a presença
reduzida de associados, já que este é um assunto sensível e afeta a
todos. Um dos primeiros assuntos do encontro foram os itens
patrimoniados. Pedro Matos sugeriu que seja dado encaminhamento
aos itens que estão obsoletos e que não atendem mais à Associação
(TV, Microondas, sanduicheiras, entre outros itens velhos). O assunto
será levado para assembleia. A intenção da Diretoria Executiva é
doar os itens, caso ainda estejam em condições de uso.
Ao abordar os dados da inadimplência ficou acertado que será
verificado quem são os associados e quais os motivos da ausência
de pagamentos. Serão analisados caso a caso para que sejam
identificadas as providências possíveis. Foi ressaltado o período em
que a Associação não fez o desconto em folha dos associados e
inferiu-se que esse deve ser um dos principais motivos da
inadimplência que chega a R$ 11.386,39.
Sobre os gastos com corridas, houve a proposta de implementar um
controle, algo como gastos por associado para qualquer modalidade
esportiva. Pedro ressaltou que esta atividade não deve ser
simplesmente a de financiar, é necessário ter um sentido coletivo e
não individual. Deve-se pensar em atividades que promovam a
coletividade, além de incentivar eventos que não dependam
necessariamente de financiamento individual. Foi lembrada a ideia
que surgiu no encontro aberto sobre esportes, o passeio ciclístico no
Eixão. Ficou acordado que o assunto deve ser mais discutido antes
de se levar à votação em assembleia, já que este é o único gasto da
associação com esportes e a intenção é de promover a prática entre
os servidores e não desestimular os que hoje praticam a corrida.

Sobre a despesa com brindes, foi comentado que o tema é sensível
entre os associados e ficou a proposta de que a associação trabalhe no
sentido de incentivar as ações sociais e não apenas substitui-las, como
proposto inclusive em assembleia, pois muitos associados contam com
os brindes em datas comemorativas (dias das mães, pais, páscoa e
Natal).
Como sugestão para a renovação ou não dos contratos, foi solicitado
que antes sejam enviadas informações sobre os serviços contratados
para que os associados possam avaliar e opinar quanto à renovação.
Foi recomendado pelo contador, Eduardo Gomes da Silva, que seja feito
o recadastramento de todos os associados, justificativa: atualização no
SERPRO.

Foi proposta ainda uma forma de estruturar os gastos da Associação
em elementos de despesa, mas com priorização, discriminando teto
orçamentário para cada ação. Exemplo: esportes, brindes, apoios,
entre outros.

CRÉDITOS COM EXPECTATIVA** DE
RECEBER:
** Caso Darlana
R$ 64.725, 19
SALDOS* BANCÁRIOS E
CAIXA

CONTA CORRENTE: R$ 186,74

CONTA POUPANÇA: R$ 299.103,37
APL. FINANC. LIQ. IMEDIATA: R$ 47.054,04
COFRE: R$ 291,17
* EXTRAÍDOS BALANÇO MARÇO/2018
No ano de 2017 a Ascapes patrocinou 6 (seis) corridas de rua:
- CBCR (18/06); valor: R$ 2.526,00
- Circuito das estações (12/08 ); valor: R$ 2.527,72
- Night Run (23/09); valor: R$ 2.887,68
- Circ. Cx. Cross Parques(21/10); valor: R$ 1.300,00
- CBCR (26/11); valor: R$ 2.726,00
- Circuito Estações (10/12 ); valor: R$ 3.067,66
TOTAL: R$ 15.035,06

INADIMPLÊNCIA

R$ 11.386,39

6º ENCONTRO ABERTO
No dia 7.6 foi realizado o 6º Encontro Aberto. Primeiramente foi informado sobre o andamento do GT do Estatuto e do GT da Festa Julina. O
GT do Estatuto aguardava o posicionamento das advogadas sobre questões jurídicas, que seriam tratadas na próxima reunião.
O GT da festa informou que a documentação das liberações estão sendo providenciadas, inclusive no Juizado de menores. Também foi
destacada a colaboração do Vilson e sua equipe para a organização da festa, agendada para o dia 13.7.2018. Foi sugerido que o layout da
festa tivesse um palco no centro, com o intuito de valorizar a integração das pessoas.
Foi informado que haverá uma banda de forró para animar o evento e que será organizada uma quadrilha, com direito a casamento do Rubens e
da Lorena. Outra sugestão foi a de convidar o Sr. João de Deus para participar do evento, bem como os aposentados de forma geral. Para
finalizar foi sugerido que fosse montado um espaço para que as pessoas possam se filiar a Ascapes durante a festa.
A Ascapes buscará patrocínio para o evento.

Foi informado que a Ascapes fará um recadastramento dos seus associados, para ter uma informação atualizada sobre seus componentes.
Teletrabalho: esse tema foi bastante debatido durante o encontro aberto, pois foi publicada portaria instituindo o grupo de trabalho (Portaria
GAB Nº 131, de 05 de junho de 2018, publicada na Edição Especial nº 1 de junho do Boletim de Serviços). Participantes do encontro aberto
sugeriram que fossem indicados suplentes para trabalhar nesse grupo. Foi ressaltado que esses suplentes deveriam ser pessoas que estejam
interessadas nesse tema para que o documento já existente que trata do Teletrabalho seja aprimorado, atualizado e personalizado contendo
métricas e dados mais robustos, ampliando a proposta da DPB e aplicando à Capes como um todo.
Também foi sugerido que o documento original da DPB fosse avaliado por pessoas em órgãos onde o Teletrabalho já tenha sido implementado
para que fizessem críticas e apontamentos que pudessem contribuir com os trabalhos do grupo. Outra sugestão sobre esse tema foi convidar
um palestrante de um desses órgãos onde já foi implementado o Teletrabalho para um debate sobre o tema na CAPES.
Foi sugerido o patrocínio de uma comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA) para produção e fornecimento de alimentos orgânicos no valor
médio de R$ 100,00 mensais por servidor. A entrega dos produtos é semanal. São necessários pelo menos 15 servidores por pacote de
produtos.
Por fim, foi perguntado se as pessoas tem interesse numa visita do SAM'S clube. Foi sugerido que fizéssemos uma proposta em que houvesse
um desconto de 100% na anuidade do cartão.

INFORMES
Pagamentos da semana:
07/06/2018 PAGAMENTO FUNCIONÁRIA RAIANE, VR E VT CHEQUE N° 851123 - R$ 1.982,00
07/06/2018 PAGAMENTO FGTS CHEQUE N° 851123 - R$ 120,00
07/06/2018 ENTROU PARA O CAIXA DA ASCAPES CHEQUE N° 851123 - R$ 1.000,00
08/06/2018 PAGAMENTO DARF - R$ 250,00
08/06/2018 PAGAMENTO DARF - R$ 250,00
08/06/2018 COMPRA DE CERVEJA PARA FESTA JULINA - R$ 597,00

A corrida Circuito das
Estações, etapa Inverno,
acontece no dia 17.6. Os
kits dos inscritos serão
distribuídos na sexta-feira,
15.6, no período da tarde.
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